Időpont: 2019. március 7., csütörtök
Helyszín: Hunguest Hotel Forrás 6726 Szeged, Szent-Györgyi A. u. 16-24.

1.) A kiállításra SZERZŐDŐ FÉL adatai:
Cég neve:
Számlázási cím:
Levelezési cím:
Adószám:
Honlapcím:
Kapcsolattartó neve, beosztása:
Mobil:

E-mail:

2.) Tevékenység:

Maximum 100 karakter szóközökkel, írásjelekkel együtt.
3.) Részvételi díjak (szállás nélkül):
Részvételi díjak

Kérjük, jelölje a választott
csomagot

60/80-as kiállító csomag

Fizetendő összeg
119.800,-+ÁFA

50/70-es kiállító csomag

99.800,-+ÁFA

40/60-as kiállító csomag

49.800,-+ÁFA

A megadott díjak nettó árak és 1 db kiállítói csomagra vonatkoznak. Az ÁFA mértéke 27%
*

a csomagok tartalma a mellékelt tájékoztatóban található

A következő oldali Részvételi és szerződési feltételekben leírtakat, valamint a jelentkezési lapban
foglaltakat elfogadom.
Kérjük, szíveskedjenek a részvételi díjat részünkre számlázni, és jelentkezésünket regisztrálni.

Kelt: ..................................................

__________________________
Cégszerű aláírás

Bővebb felvilágosítás:
Kert-Ész Klub Magyarország Egyesület
Pónyai Réka, titkár: +36 20 398 0766
E-mail: info@zsendules.hu

Részvételi és szerződési feltételek
A Jelentkezési lap aláírása egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti.
1. A kiállításra a jelentkezési lap kitöltésével, cégszerű aláírásával és a szervezők címére történő
eljuttatással jelentkezhet. A jelentkezési lap beérkezése megrendelésnek és a Részvételi és
szerződéses feltételek elfogadásának minősül.
2. A jelentkezési lapokat a következő elérhetőségek egyikére küldje:
E-mail cím: info@zsendules.hu
Levelezési cím: Vitamin Szalon Kft. 6721 Szeged, Tímár utca 9/b
3. A csomagválasztásoktól függően a print és online felületeken történő megjelenítéshez szükséges
anyagokat (logó .jpg formátumban, legalább 300 dpi felbontásban; bemutatkozó videó; aktuális
ajánlatok honlapra) legkésőbb a jelentkezési lappal együtt küldje el az info@zsendules.hu e-mail
címre.
4. A részvételi díjat a számlán lévő határidőig köteles megfizetni.
5. Csak azok a kiállítók kerülnek bele a print hirdetésekbe, akiknek az átutalása legkésőbb 2019.
február 15-ig megérkezik a Vitamin Szalon Kft. alábbi pénzforgalmi jelzőszámú folyószámlájára:
OTP 11735005-20566502
6. A tombola értéke min. (bruttó) 10.000,- Ft. A tárgyakat az esemény helyszínen kell leadnia a
szervezőknek.
7. A szervező a jelentkezés elfogadásáról értesítést küld a részvételi díj számlájával együtt. Ezzel lép
életbe a szervező és a kiállító között a szerződés.
8. A kiállítási terület beosztása a jelentkezési lapok beérkezési sorrendjében, a részvételi igények
figyelembe vételével történik.
9. A stand önhatalmúlag nem cserélhető, nem növelhető, nem adható tovább.
10. A kiállítási területet elfoglalni, a stand építését megkezdeni csak a részvételi díj kiegyenlítése után
lehet.
11. A standok elfoglalhatók és berendezhetők:
Építés: 2019. március 6-án 16.00-18.00-ig
2019. március 7-én 7.00-8.30-ig
Bontás: 2019. március 7-én 19.00 órától.
12. Nem vehet részt a kiállításon az, akinek a Vitamin Szalon Kft.-vel szemben tartozása áll fenn.
13. Egyéb szolgáltatások igénybevétele és számlázása külön megállapodás alapján történik.
14. Amennyiben a kiállító a részére kijelölt területet a konferencia nyitó napján 09:00 óráig nem foglalja
el, a Vitamin Szalon Kft. jogosult a területet minden visszafizetési és kártérítési kötelezettség nélkül
más kiállítónak bérbe adni. A meg nem jelent kiállító a területdíjat és a megrendelt szolgáltatások
díját nem kapja vissza.
15. Ha a kiállító a rendezvény területén szándékosan/vétkesen/gondatlanul kárt okoz, köteles azt
megtéríteni. Saját vagyontárgyaikért és az azokkal okozott balesetért, vagy kárért a vagyontárgy
tulajdonosa a felelős.
16. Az esetleges jogvitákban a felek igyekeznek közös megegyezésre jutni, amennyiben ez nem sikerül,
akkor a vitás kérdésekben a felek a Szegedi Városi Bíróság illetékességét magukra nézve kötelezően
elismerik.
17. A kiállító köteles betartani az általános balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.
18. A welcome csomagban elhelyezendő szóróanyagokat legkésőbb 2019. február 28-ig kérjük
eljuttatni a következő postacímre: Vitamin Szalon Kft. 6721 Szeged, Tímár utca 9/b. A később
beérkező anyagok elhelyezését nem vállaljuk.

Bővebb felvilágosítás:
Kert-Ész Klub Magyarország Egyesület
Pónyai Réka, titkár: +36 20 398 0766
E-mail: info@zsendules.hu

